Den Haag, 4 april 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 9 april 2019
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5, 24, 25
24, 25
24, 25
24, 25
14, 18, 19, 20, 24, 25, 34, 35
24, 25
4, 11, 29
24, 25
24, 25, 37
24, 25
24, 25
3, 20, 24, 25, 30, 35
10, 24, 25
24, 25

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Wefilm BV, namens YouthforClimate, om gesprek met vaste
commissie voor Economische Zaken en Klimaat over klimaatprobleem

Zaak:

Brief derden - Wefilm BV te Amsterdam - 2 april 2019
Verzoek Wefilm BV, namens YouthforClimate, om gesprek met vaste
commissie voor Economische Zaken en Klimaat over klimaatprobleem 2019Z06529
Ter bespreking.
Wefilm maakt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) een film
over vier initiatiefrijke jongeren die zelfstandig acties zijn gestart om de aarde
op verschillende vlakken een handje te helpen. Wefilm vraagt of het mogelijk
is voor Pieter Lossie, een van initiatiefnemers van de YouthforClimate
beweging, om in april een speech voor te dragen aan de commissie voor
Economische Zaken en Klimaat of namens deze commissie aan de leden van
de Kamer.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging voor gesprek m.b.t. evaluatie van de Adviesraad
Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI)

Zaak:

Brief derden - I. Meijer te - 1 april 2019
Uitnodiging voor gesprek m.b.t. evaluatie van de Adviesraad Wetenschap
Technologie en Innovatie (AWTI) - 2019Z06709
Ter bespreking.
Een commissie, belast met de evaluatie van de Adviesraad Wetenschap
Technologie en Innovatie (AWTI), wil graag van gedachten wisselen met
enkele fractiespecialisten op het terrein van Economische Zaken en OCW/
wetenschapsbeleid. Het gaat om een gesprek van circa 45 minuten, waarbij
met meerdere mensen tegelijk gesproken wordt. Deze commissie is bijeen op
24 en 25 juni 2019 in Den Haag (naast het Centraal Station).
OCW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting InvestNL)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
januari 2019
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 35123
Aanmelden voor plenaire behandeling.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35123-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes
- 25 maart 2019
Nota van wijziging - 35123-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

Agendapunt:

Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen
(Waarborgwet 20..)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 7 november 2018
Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet
20..) - 35075
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 2 april 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35075-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave
windenergie op zee)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26
november 2018
Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie
op zee) - 35092
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 april 2019
35092 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet
windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) - 2019Z06744
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken van de minister van EZK
7.

8.

9.

Agendapunt:

Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV
windenergiegebied Hollandse Kust zuid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV
windenergiegebied Hollandse Kust zuid - 33561-47
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

Agendapunt:

Uitkomsten review Staatstoezicht op de Mijnen op HRA

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26
maart 2019
Uitkomsten review Staatstoezicht op de Mijnen op HRA - 33529-591
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.

Agendapunt:

Tcbb-advies Landelijk Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
april 2019
Tcbb-advies Landelijk Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade - 32849-181
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.
De minister heeft tot de zomer nodig om de in de brief genoemde stappen uit
te werken en zal de Kamer vóór het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen
op 22 mei 2019 informeren over de stand van zaken.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2019, over het bericht
‘Energierekening treft senioren extra hard’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25
maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 maart 2019, over het bericht ‘Energierekening treft
senioren extra hard’ - 29023-244
Betrekken bij het plenaire debat over de stijging van de energienota.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake vragen Invest-NL

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26
maart 2019
Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake vragen Invest-NL - 2019Z05913
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Machtiging tot
oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling InvestNL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (TK 35123)
FIN

Voorstel:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
informele Energieraad van 2 april 2019 (Kamerstuk 21501-33-753)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27
maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
Energieraad van 2 april 2019 - 21501-33-757
Betrokken bij plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg
(VSO) op 2 april 2019 over de geannoteerde agenda ter voorbereiding van de
Energieraad (formeel) op 2 april 2019.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake ongelijkheid in
stroomvoorziening door verschil per regio in schakeltijden
dubbeltarief

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
april 2019
Reactie op verzoek commissie inzake ongelijkheid in stroomvoorziening door
verschil per regio in schakeltijden dubbeltarief - 2019Z06447
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de
productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
april 2019
Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de
productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33) - 29826-116
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat het kabinet
alleen een CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat het kabinet alleen een
CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot - 2019Z06694
Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Voorstel:
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16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om overzicht te ontvangen van de
stukken die in 2019 vanuit het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk
moment daarvoor voorzien is

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
april 2019
Reactie op verzoek commissie om overzicht te ontvangen van de stukken die
in 2019 vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de
Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk moment daarvoor voorzien is
- 2019Z06689
Betrekken bij onder meer de kennisagenda van de commissie.

Voorstel:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
17.

Agendapunt:

Voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 maart 2019
Voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee - 32637-357
Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op
24 april 2019.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Uitstel publicatie Nota Mobiele Communicatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 maart 2019
Uitstel publicatie Nota Mobiele Communicatie - 24095-462
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris streeft ernaar uiterlijk eind april 2019 de Nota Mobiele
Communicatie naar de Kamer te sturen.
EU

Agendapunt:

Verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 maart 2019
Verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest 21501-33-756
Agenderen voor het algemeen overleg op 29 mei 2019 ter voorbereiding van
de Telecomraad (formeel) op 7 juni 2019.
EU

Voorstel:
Noot:

19.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor
de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019 in
Boekarest, Roemenië (Kamerstuk 21501-30-453)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 28 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de
informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019 in Boekarest,
Roemenië (Kamerstuk 21501-30-453) - 2019Z06112
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 23 april 2019 ter voorbereiding van
de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 2 en 3 mei 2019.
EU, OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 3 april 2019
Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2018 - 27879-69
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en
mededinging.

Voorstel:

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Overige stukken
22.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12
maart 2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK - 2019Z04784
Ter bespreking.

Voorstel:

23.

24.

Agendapunt:

Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
geplande algemeen overleggen

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 maart 2019
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande
algemeen overleggen - 2019Z06308
Ter informatie.

Agendapunt:

Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 26 maart 2019
Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019 - 2019Z05803
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 27 maart 2019
Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 - 2019Z06072
De commissie kan zich uitspreken voor één of meer reeds uitgewerkte
challenges, maar het is ook mogelijk om als commissie zelf één of meerdere
challenges aandragen, die aan het format voldoen.
De commissie voor Financiën vraagt de commissies hun inbreng uiterlijk
dinsdag 23 april 2019 om 10.00 uur aan de commissie te doen toekomen. De
commissie Financiën zal de ingediende voorstellen beoordelen op haalbaarheid
en de commissies vervolgens nader berichten over de twee challenges die
uiteindelijk zullen worden uitgekozen voor de Accountability Hack.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

25.

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Moorlag voor een rondetafelgesprek Governance
Klimaatbeleid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 4
april 2019
Voorstel van het lid Moorlag voor een rondetafelgesprek Governance
Klimaatbeleid - 2019Z06688
Ter bespreking.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag om het PBL en het CPB te verzoeken de
nieuwe c.q. de gewijzigde kabinetsplannen met betrekking tot het
Klimaatbeleid te laten doorrekenen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 2
april 2019
Verzoek van het lid Moorlag om het PBL en het CPB te verzoeken de nieuwe
c.q. de gewijzigde kabinetsplannen met betrekking tot het Klimaatbeleid te
laten doorrekenen - 2019Z06516
Ter bespreking.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag voor een gesprek met De Jonge
Klimaatbeweging

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 4
april 2019
Verzoek van het lid Moorlag voor een gesprek met De Jonge Klimaatbeweging
- 2019Z06701
Ter bespreking.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Uitnodigen CBS in plaats van CPB voor technische briefing over de
discrepantie tussen de ramingen en werkelijke stijging
energierekening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 21 februari 2019
Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een technische briefing te
organiseren met ambtenaren ministerie EZK, PBL, CPB en Nibud over de vraag
waarom de ramingen en de uitkomsten (over de stijging van de
energieprijzen) zo van elkaar afwijken - 2019Z03593
CBS in plaats van CPB uitnodigen voor de technische briefing op 24 april 2019.
Aangezien het CBS aan de analyse van het PBL van de Energierekening heeft
meegeschreven is het logischer deze partij uit te nodigen in plaats van het
CPB, ook gelet op het gegeven dat het CPB geen ramingen van de
energierekening maakt.
FIN

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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30.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Bruins om het algemeen overleg Innovatie op 17
april uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsbrieven over de
evaluatie WBSO en de Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins
(ChristenUnie) - 4 april 2019
Verzoek van het lid Bruins om het algemeen overleg Innovatie op 17 april uit
te stellen tot na ontvangst van de missies (maatschappelijke uitdagingen) van
de departementen en de evaluatie WBSO - 2019Z06684
Ter bespreking.
De kabinetsbrieven over de evaluatie WBSO en de Missiegedreven topsectoren
en innovatiebeleid zullen de Kamer in het tweede kwartaal bereiken (zie ook
planningsbrief EZK, agendapunt 16)
OCW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Voorstel programma RTG Wet ongewenste zeggenschap
telecommunicatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 april 2019
Voorstel programma RTG Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie 2019Z06691
Ter bespreking.
Indien de behandeling van dit voorstel tot discussies leidt over de uit te
nodigen deelnemers, zal het voorstel verder in het besloten deel worden
behandeld.

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
32.

Agendapunt:

Voortgang TCMG en jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
april 2019
Voortgang TCMG en jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman - 33529-593
Betrokken bij het debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO)
Mijnbouw/Groningen op 2 april 2019.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport
van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse
kinderen en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage
te geven in de beoordeling van woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de RUG inzake
de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen en over de weigering
van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van
woningen - 33529-592
Betrokken bij het debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO)
Mijnbouw/Groningen op 2 april 2019.

Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Verslag van de Energieraad van 4 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Verslag van de Energieraad van 4 maart 2019 - 21501-33-755
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 25 maart 2019 ter voorbereiding
van de Energieraad (informeel) op 2 april 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor
Concurrentievermogen op 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 maart 2019
Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op
3 april 2019 in Boekarest, Roemenië - 21501-30-453
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 26 maart 2019 ter voorbereiding
van de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 3 april 2019.
EU, OCW

Agendapunt:

Stand van zaken Taskforce Radio

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 1 april 2019
Stand van zaken Taskforce Radio - 24095-463
Geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 4 april 2019.

Voorstel:

36.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 21 maart 2019, over het bericht ‘KPN wil in
zee met controversieel Huawei voor aanleg 5G-netwerk’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 1 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 21 maart 2019, over het bericht ‘KPN wil in zee met
controversieel Huawei voor aanleg 5G-netwerk’ - 2019Z06428
Geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 4 april 2019.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A04628

9

10

